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gruPo De Pesquisa
Escritas – FilosoFia,  
GênEro E PsicanálisE

líDeres
carla rodriGuEs;  

raFaEl Haddock lobo

Área
ciências Humanas/FilosoFia 

linhas De Pesquisa
As palavras como questão filosófica ‑ 

escrita e tradução; Epistemologia 
feminista, desafios na filosofia

instituição
 uFrJ

Contatos
Email: carla@ifcs.ufrj.br;  

Website: https://www.facebook.com/
escritas.filosofia/

gruPo De Pesquisa
GênEro, FEminismo, cultura 
Política E Políticas Públicas

líDer
Jussara rEis Prá

Área
ciências Humanas/ciência 

Política

linhas De Pesquisa
 Cultura política, gênero e opinião 

pública; Teoria política, democracia e 
participação

instituição
uFrGs

Contatos
Email: jussarapra@gmail.com; 

Website: www6.ufrgs.br/
nucleomulher 

gruPo De Pesquisa
FaGEs – núclEo dE Família, 

GênEro E sExualidadE

líDeres
russEll Parry scott; JuditH 

cHambliss HoFFnaGEl

Área
ciências Humanas/antroPoloGia 

linhas De Pesquisa
 Antropologia da educação, 

interseccionalidades e desigualdades; 
Estudos de família e parentesco; 
Estudos de gênero; Estudos de 

sexualidade

instituição
uFPE

Contatos
Email: fages@ufpe.br;  

Website: https://www.ufpe.br/fages/ 

 
gruPo De Pesquisa

dirEito da antidiscriminação, 
iGualdadE E diFErEnça

líDeres
roGEr rauPP rios; Paulo GilbErto 

coGo lEivas

Área
ciências sociais aPlicadas/dirEito

linha De Pesquisa
Direito da antidiscriminação e 

direitos sexuais

instituição
unirittEr

Contato
Email: roger.raupp.rios@gmail.com

gruPo De Pesquisa
GruPo dE trabalHo Em GênEro

líDeres
bEnEdito mEdrado-dantas;  

JorGE luiz cardoso  
lyra-da-FonsEca

Área
ciências Humanas/PsicoloGia

linhas De Pesquisa
Estudos feministas; Homens, 

masculinidades e contextos sociais; 
Processos psicossociais, poder e 
práticas coletivas; Produção de 

sentidos em saúde

instituição
uFPE

Contatos
Email:

masculinidades@gmail.com;  
Website:  www.genero.org.br e http://

gema‑ufpe.blogspot.com.br/

gruPo De Pesquisa
colEtivo anGEla davis: GruPo  
dE PEsquisa Em GênEro, raça E 

subaltErnidadE

líDeres
anGEla lucia silva FiGuEirEdo;  

zElinda dos santos barros

Área
antroPoloGia 

linhas De Pesquisa
Gênero, cidadania e sexualidade;

Identidade, gênero e desigualdades 

instituição
UFRB

Contatos
Email: coletivoangeladavis@gmail.com;  
Website: https://www.facebook.com/

coletivoangeladavis/

g ê n e r o /p e s q u i s a s
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gruPo De Pesquisa
sEr-tão – núclEo dE Estudos  

E PEsquisas Em GênEro E 
sExualidadE

líDeres
ElianE GonçalvEs;  

camilo albuquErquE dE braz

Área
ciências Humanas/socioloGia

linhas De Pesquisa
Gênero, teorias e metodologias 

feministas; Sexualidades, poder e 
subjetividades

instituição
uFG

Contatos
Email: elianego@uol.com.br e 

brazcamilo@gmail.com;  
Website: www.sertao.ufg.br

gruPo De Pesquisa
PaGu – núclEo dE Estudos  

dE GênEro 

líDeres
adriana Gracia PiscitElli;  

Guita Grin dEbErt

Área
ciências Humanas/antroPoloGia 

linhas De Pesquisa
Sexualidades; Teorias feministas,  

de gênero e perspectivas disciplinares; 
Violência, tráfico de pessoas, prisões, 

distribuição de justiça e práticas 
jurídicas

instituição
unicamP

Contatos
Email: pagu@unicamp.br; Website: 

http://www.pagu.unicamp.br

gruPo De Pesquisa
imPróPrias – GruPo dE PEsquisa 

Em GênEro, sExualidadE E 
diFErEnças

líDeres
tiaGo duquE;  

GuilHErmE rodriGuEs Passamani

Área
ciências Humanas/socioloGia 

linhas De Pesquisa
Educação e diferenças;  

Gêneros dissidentes e sexualidades 
disparatadas

instituição
uFms

Contatos
Email: tiago.duque@ufms.br;  

Website: http://ppgecpan.sites.ufms.
br/improprias‑grupo‑de‑pesquisa‑em‑

genero‑sexualidade‑e‑diferencas/

gruPo De Pesquisa
sExGEn – sExualidadEs, corPo E 

GênEro

líDeres
Fabiano dE souza GontiJo;  

carla ramos

Área
ciências Humanas/antroPoloGia

linhas De Pesquisa
Culturas identitárias homossexuais; 
Gênero, família e relações de poder; 

Homoconjugalidades e 
homoparentalidades; Saúde,  

corpo e sexualidades

instituição
uFPa

Contato
Email: fgontijo2@hotmail.com

gruPo De Pesquisa
nEim – núclEo dE Estudos 

intErdisciPlinarEs sobrE  
a mulHEr 

líDeres
rosanGEla costa arauJo;  

laila andrEsa cavalcantE rosa

Área
ciências Humanas/ciência Política 

linhas De Pesquisa
Gênero, alteridade(s) e desigualdades; 

Gênero, arte e cultura; Gênero, 
ciência e educação; Gênero, poder  

e políticas públicas

instituição
uFba

Contatos
Email: neim@ufba.br;  

Website: http://www.neim.ufba.br

g ê n e r o /p e s q u i s a s

gruPo De Pesquisa
núclEo dE idEntidadEs dE 
GênEro E subJEtividadEs

líDeres
miriam Pillar Grossi;  

olGa rEGina ziGElli Garcia

Área
ciências Humanas/antroPoloGia 

linhas De Pesquisa
Educação e ensino de gênero; 

Famílias gays/lésbicas e outras formas 
alternativas de organização familiar; 

Gênero e ciências; Movimentos 
feministas e GLBTT

instituição
uFsc

Contatos
Email: nigsnuc@cfh.ufsc.br;  

Website: http://nigs.paginas.ufsc.br


